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Verksamheten 
är miljödiplomerad

En stor handels-
man, åtminstone i 
Ale kommun, Stig 

Kedner, har lämnat oss. 
Under många år – rättare 
sagt i 30 år – var han Bohus 
centrums hjärta. Närmast 
outtröttat tog han strid för 
orten. Hans dröm var länge 
att få driva en stor livsmed-
elsbutik i Bohus. 1973 för-
verkligades drömmen, men 
han väcktes ur densamma på 
90-talet. Det stolta Bohus 
centrum blev offer för nya 
handelsetableringar i Kung-
älv, Bäckebol, Gamlestan 
och även i Ale kommun. 
Oavsett motgång eller fram-
gång stod Stig Kedner fast 
vid sin dröm att det skulle 
finnas en komplett livs-
medelsbutik i Bohus. De 
sista åren fram till 2003, då 
han klev av, fick han betala 
för att gå till jobbet... Han 
var en patriot som väldigt 
många hade en relation till. 
Som annonssäljare lärde jag 
känna Stig. Bohus ledande 
– och enda – livsmedelsbu-
tik var en viktig kund för lo-
kaltidningen de första åren. 
Stig fattade snabbt galop-
pen, om han var med skulle 
säkert fler vilja annonse-
ra. Det var okej för honom, 
men han ville ha en gen-
tjänst. Vi skulle uppmärk-
samma ett jippo i Bohus 
centrum. Stig hade näm-
ligen en bra känsla för vad 
som gör en lokaltidning läs-
värd; bilder på glada män-

niskor. Han påtalade ofta 
vikten av att vi skulle bevaka 
händelser i centrum, allt 
från utklädda påskkärringar 
till sjungande småstjärnor.
Han visste att han inte 
kunde kräva vår närva-
ro, men Stig Kedner visste 
också att hans vilja hade 
stort inflytande. Det var 
ärliga tag och det blev 
många intressanta samtal 
under åren. Till skillnad 
från många andra hade Stig 
en fantastisk kunskap om 
handeln både i och utan-
för Bohus. Under ett antal 
år drev han också livsmed-
elsbutiken på Albotorget i 
Skepplanda. Det gav honom 
en inblick i den delen av Ale. 
Det gjorde våra samtal om 
handelns utveckling i kom-
munen än mer givande.

I veckan som gick blev 
det också klart att tre 
fastighetsägare i norra 
Älvängen överklagar de-
taljplan 9, den som kom-
munfullmäktige antog 
i augusti. Då sades 
att en överens-
kommelse bara 
var några veckor 
borta, men enligt 
anlitad advokat 
har inget konkret 
hänt sedan beslu-
tet i fullmäktige. 
Ovissheten är nu 
mycket stor, inte 
bara bland fast-
ighetsägarna, 

utan främst hos de hyres-
gäster som är berörda. Det 
verkar som om alla väntar på 
varandra. Alla vill att någon 
annan ska komma med lös-
ningen. Förhandling-
en omges av en total tyst-
nad. Det brukar förvisso var 
tyst innan tomten kommer 
också, men de flesta av oss 
vet ju att tomten inte exis-
terar och med det i bakhu-
vudet blir bilden av situa-
tionen i norra Älvängen än 
mörkare.
Det stora allvaret ligger i att 
BanaVäg i Väst egentligen 
inte har tid att vänta, därför 
jobbar de med en alternativ 
lösning där minimalt med 
fastigheter berörs. Det alter-
nativet innebär dock att ut-

vecklingen av Älväng-
en som samhälle 

också blir mini-
mal. Det känns 
väldigt allvar-
ligt.

Tack, Kedner!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Åsa Wall
Frilans
0735-39 68 13
asa.wall@posthem.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

FÖRNYA DITT HEM!
Nu är höstens tyger här!
 1000-tals meter tyg fr. 20:-/m!

 Färdigsydda gardiner!
Gardinstänger och tillbehör till otroliga priser! 

Stilfull heminredning!
 Nyinkomna höstkläder för hela familjen!

 Välkommen att fynda!

NYTT TELEFONNUMMER!
Folktandvården Skepplanda 
har nytt telefonnummer 
fr.o.m. 2008-10-01

Det nya numret är 0303-74 33 20 

Trevlig höst
önskar personalen på

Folktandvården i Älvängen

PRO ALE NORRA www.pro.alenorra.se

PRO Ale Norras

Kulturträff
Torsdag den 9 okt. 

kl. 17.00

Underhållning av: 
”Vi är vackrast när det 

skymmer”
Tävling, kaffe med tillbehör, 

lotteridragning.

Varmt välkomna!
Kulturkommittén

Försäljning av tårtdekor, socker-
pasta, marsipan, färger, mousser 

och div. redskap.

Boka en tårtdemonstration eller 
beställ en färdig tårta.

Margareta Johannesson, Grunne, Nol
0303-74 50 27

www.123minsida.se/grunnegumman115

Grunnegummans
Tårtbutik

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Vi har fullständiga 
rättigheter.

Ny ägare Ny meny medNy meny med 
många specialitetermånga specialiteter

Öppettider
Mån-tor 11-22, Fre 11-23, 
Lör 13-23, Sön 13-21

Bibliotekets Vänner

Allemansrätten
Lena Tingström 
från Länsstyrelsen 
i Göteborg berättar 
om våra rätt- och 
skyldigheter i naturen.

7 oktober kl 19.00
Älvängens bibliotek

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan i Ale, 
Centerpartiet i Ale, Folkpartiet i Ale

”Hur välja bil 
klimatsmart”
Anders Lund, miljöpedagog 
från Ekocentrum i Göteborg föreläser 
om miljövänligare bilar, ekonomi, 
bränslen, krocksäkerheten och 
möjligheten i framtiden. Nyttiga tips, 
kalla fakta och spännande inblickar.

Ale gymnasium
Onsdag 8 oktober kl 19.00
Entré: 60 kr

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Erbj. Bada & ät 300:-/pers.
(Minst 8 pers.)

Engelins tårtor • Catering
Engelins tårtor • Catering

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
& FEMKAMP& FEMKAMP

Fri lånebil!

.se


